Π. Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ
Συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία και πληροφορίες της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2006 µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2006
(δηµοσιευόµενα βάσει του ν.2190 άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΛΠ )
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της Π.Γ ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ και του ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Π.Γ ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ . Ο αναγνώστης που επιζητά να αντλήσει ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων της, πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις που προβλέπουν τα ∆ιεθνή Λογιστικά
Πρότυπα καθώς και στην έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. Ενδεικτικά µπορεί να ανατρέξει στη διεύθυνσή µας στο διαδίκτυο, όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία.
∆ιεύθυνση έδρας: 22ο χλµ Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαµίας, Άγιος Στέφανος Αττικής
Αριθ. Μητρώου ΑΕ: 8032/06/Β/86/45
Αρµόδια Νοµαρχία : Αθηνών
Σύνθεση ∆Σ : 1) Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος: Μηνάς Τάνες 2) Αντιπρόεδρος & ∆ιευθ.Σύµβουλος, Εκτελεστικό Μέλος: ∆ιονύσιος Ρόρρης 3) Ανεξάρτητα, Μη Εκτελεστικά Μέλη: Στέλιος Αργυρός, Κωνσταντίνος Σφακάκης 4) Μη Εκτελεστικά Μέλη: Άγγελος Πλακόπητας, Εµµανουήλ Κοτρωνάκης, Μιχαήλ Μαδιανός.
Ηµεροµηνία έγκρισης των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία): 30 Μαρτίου 2007
Ορκωτός ελεγκτής : Κωνσταντίνος Μιχαλάτος (Α.Μ. ΣΟΕΛ 17701)
Ελεγκτική εταιρία : P RICEWATERHOUSE COOPERS Ανώνυµη Ελεγκτική Εταιρία
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με σύµφωνη γνώµη
∆ιεύθυνση διαδικτύου Εταιρίας: www.nikas.gr
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασµένα σε €)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Ποσά εκφρασµένα σε €)
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
31 ∆εκ 2006

31 ∆εκ 2005

31 ∆εκ 2006

ΕΤΑΙΡΙΚΑ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΑ
31 ∆εκ 2005

1.01 - 31.12.2006

1.01 - 31.12.2005

1.01 - 31.12.2006

1.01 - 31.12.2005

107.018.905

105.586.833

94.791.047

84.037.053

27.707.530

30.122.453

24.823.639

25.682.921

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και
αποσβέσεων

6.328.479

13.820.623

5.655.610

11.131.528

2.120.242

8.938.550

2.912.957

8.607.094

945.293

9.200.651

69.188

9.226.253

(1.568.612)

(1.192.783)

(1.300.686)

(1.432.463)

(623.319)

8.007.868

(1.231.498)

7.793.790

7.793.790

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Πάγια στοιχεία ενεργητικού
Αποθέµατα
Απαιτήσεις από πελάτες
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

55.644.042

56.981.106

42.587.138

38.711.346

8.838.001

9.222.569

6.153.434

4.948.976

37.041.964

41.111.749

33.718.713

36.116.513

1.598.827

4.024.369

1.230.082

3.297.619

Σύνολο κύκλου εργασιών
Μικτά Κέρδη

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

11.774.767

13.561.478

14.187.928

16.551.621

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

114.897.601

124.901.271

97.877.295

99.626.075

Κέρδη προ φόρων σύνολο

31.000.000

34.056.090

31.000.000

34.000.000

Κέρδη µετά από φόρους σύνολο

7.309.430

6.187.378

7.085.977

5.984.612

Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις

20.280.443

23.891.327

3.150.000

3.000.000

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

29.775.612

28.335.140

26.933.645

19.839.346

Μετόχους Εταιρίας

(510.744)

8.094.850

(1.231.498)

Σύνολο υποχρεώσεων (α)

88.365.485

92.469.935

68.169.622

62.823.958

Μετόχους Μειοψηφίας

(112.575)

(86.982)

-

-

Μετοχικό κεφάλαιο

18.208.195

18.208.195

18.208.195

18.208.195

(623.319)

8.007.868

(1.231.498)

7.793.790

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Μείον φόροι

Μακροπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης µετόχων Εταιρίας
Σύνολο καθαρής θέσης µετόχων Εταιρίας (β)
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (γ)
Σύνολο Καθαρής Θέσης (δ) = (β) + (γ)
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (ε) = (α) + (δ)

8.269.063

14.191.383

11.499.478

18.593.922

26.477.258

32.399.578

29.707.673

36.802.117

54.858

31.758

-

-

26.532.116

32.431.336

29.707.673

36.802.117

114.897.601

124.901.271

97.877.295

99.626.075

Κατανέµονται σε :

Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε €)

(0,025)

0,400

(0,061)

0,385

-

0,260

-

0,260

Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή (σε €)
Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες :
1.

Στοιχεία αναφορικά µε τις εταιρίες στις οποίες συµµετέχει ο Όµιλος αναφέρονται στη συνέχεια:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασµένα σε €)
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
31 ∆εκ 2006

ΕΤΑΙΡΙΚΑ

31 ∆εκ 2005

31 ∆εκ 2006

Με την πλήρη µέθοδο ενοποίησης:
31 ∆εκ 2005

Επωνυµία εταιρίας

Με τη µέθοδο καθαρής θέσης:
Χώρα εγκατάστασης

1. Μητρική Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ

Ελλάδα

Συµµετοχή

Καθαρή θέση έναρξης χρήσεως (1/1/2006 και 1/1/2005 αντίστοιχα)

32.431.336

29.278.812

36.802.117

33.863.845

2. ΝΙΚΑΣ ΣΠΑΡΤΗ Α.Β.Ε.Α.

Ελλάδα

100,00%

Κέρδη / (ζηµίες) της χρήσεως µετά από φόρους

(623.319)
31.808.017

8.007.868
37.286.680

(1.231.498)
35.570.619

7.793.790
41.657.635

3. ∆ΟΜΟΚΟΣ Α.Ε.
4. ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Α.Β.Ε.

Ελλάδα
Ελλάδα

70,00%
55,00%

Απορρόφηση θυγατρικής

-

-

(602.801)

-

5. NIKAS SKOPJE LTD.

Π.Γ.∆.Μ

98,45%

(15.755)

-

-

-

6. NIKAS BULGARIA S.A.

Βουλγαρία

100,00%

∆ιανεµηθέντα µερίσµατα (κέρδη)

(5.260.145)

(4.855.518)

(5.260.145)

(4.855.518)

7. P.G. NIKAS GmbH

Γερµανία

90,00%

Λοιπά
Καθαρή θέση λήξης χρήσεως (31/12/2006 και 31/12/2005 αντίστοιχα)

26.532.116

174
32.431.336

29.707.673

36.802.117

Εξαγορά ποσοστού µειοψηφίας θυγατρικής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜEΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασµένα σε€) - έµµεση µέθοδος
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
1.01 - 31.12.2006

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποτέλεσµα θυγατρικής η οποία πωλήθηκε
Αποσβέσεις ενσώµατων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Προβλέψεις
Κέρδη από πώληση ενσώµατων παγίων στοιχείων
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Έσοδα από συµµετοχές
(Κέρδη) από πώληση συµµετοχών
Ζηµιές από πώληση συµµετοχών
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων
∆εδουλευµένα έξοδα
Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου
κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Mείωση / (αύξηση) αποθεµάτων
Mείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / Αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα
Καταβεβληµένοι φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Ασφαλιστική αποζηµείωση από καταστροφή ενσώµατων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Έσοδα από συµµετοχές

1.01 - 31.12.2005

ΕΤΑΙΡΙΚΑ
1.01 - 31.12.2006

1.01 - 31.12.2005

945.293

9.200.651

69.188

9.226.253

90.344
4.208.236
11.258
(582.269)
2.645.954
(24.667)
(1.493.766)
(522.106)
656.484
(86.950)
587.626

4.882.073
(1.240.047)
(1.289.163)
2.176.459
(70.340)
(1.250.840)
(338.247)
98.981

2.742.653
(225.765)
(38.462)
1.751.598
(23.345)
(502.672)
(1.043.300)
2.748.438
(86.950)
562.000

2.524.434
(476.271)
(40.183)
1.381.126
(61.163)
(717.642)
(221.481)
83.049

(222.166)
3.742.585
1.462.958

(261.835)
1.473.943
(558.779)

(839.634)
6.803.247
(299.075)

420.424
(237.787)
668.250

(2.645.954)
(48.161)
8.724.699

(2.176.459)
(4.342.549)
6.303.848

(1.751.598)
(48.161)
9.818.162

(1.381.126)
(4.127.121)
7.040.762

(6.638.342)
1.212.898
502.672

(5.251.936)
2.662.846
3.608.286
717.640

(5.337.803)
340.024
502.672

(2.210.810)
1.315.885
717.642

Πώληση συµµετοχών

367.355

31.248

364.310

31.248

Έσοδα από επιχορηγήσεις

456.506

-

456.506

-

-

1.972.575

-

-

Μείωση / (αύξηση) στοιχείων ενεργητικού µη συνεχιζόµενων δραστηριοτήτων
Πώληση / (αγορά) χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιµων προς πώληση
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

-

2.420.352

-

2.420.352

24.667

70.340

23.345

61.163

(4.074.244)

6.231.351

(3.650.946)

2.335.480

Επωνυµία εταιρίας

Συµµετοχή

Χώρα εγκατάστασης

1. ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ LTD

35,98%

Κύπρος

2. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΒΕ LTD

35,98%

Κύπρος

2. Η εταιρεία GCI FOODS ENTERPRISES LTD η οποία συµµετείχε στο µετοχικό κεφάλαιο της Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.B.E.Ε. µε ποσοστό 49,92%, στις 18 Ιουλίου 2006 υπέβαλε προαιρετική δηµόσια πρόταση,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου 3461/2006, µέσω της οποίας αποκτήθηκαν 804.516 µετοχές (3,98% του συνόλου των µετοχών). Κατά τη διάρκεια της δηµόσιας πρότασης, η εταιρεία GCI FOODS
ENTERPRISES LTD απόκτησε επιπλέον 5.166.241 µετοχές από την ελεύθερη αγορά (25,53% του συνόλου των µετοχών).
3. Με την υπ' αριθµόν απόφαση Κ2 - 18098/22.12.2006 του Υπουργείου Ανάπτυξης εγκρίθηκε η συγχώνευση της µητρικής εταιρίας Π.Γ.ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ και της θυγατρικής (κατά 100%) εταιρείας
ΝΙΚΑΣ ΚΡΗΤΗ ΑΒΕΤ µε απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη µε ηµεροµηνία ισολογισµού µετασχηµατισµού την 31/12/2005. Ως εκ τούτου τα παρατιθέµενα ποσά της χρήσης για τη µητρική
αφορούν και την απορροφηθείσα.
4. Tην 30 Απριλίου 2006 ο Όµιλος πούλησε το ποσοστό συµµετοχής του στην θυγατρική εταιρεία ΠΛΑΤΑΙΩΝ Α.Ε έναντι του συνολικού τιµήµατος € 7.220. Ως εκ τούτου, τα ενοποιηµένα
παρατιθέµενα ποσά της χρήσης δεν περιλαµβάνουν τον Ισολογισµό της. Η πώληση πραγµατοποιήθηκε µε παράλληλη συµµετοχή του Οµίλου στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής
κατά ποσό € 2.784.000 και αγορά ενσώµατων πάγιων στοιχείων από τη θυγατρική έναντι ποσού € 1.081.000.
Tην 27 Απριλίου 2006 πουλήθηκε η συµµετοχή ποσοστού 40,89% στην συνδεδεµένη εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ Α.Ε έναντι συνολικού τιµήµατος € 2.000.000.
Την 30 Σεπτεµβρίου 2006 και την 22 Νοεµβρίου 2006 πραγµατοποιήθηκε εκκαθάριση των θυγατρικών εταιρειών ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΣ Α.Ε και ΝΙΚΑΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑ S.A αντίστοιχα, στις οποίες η µητρική
εταιρεία συµµετείχε άµεσα και έµµεσα (µέσω της θυγατρικής εταιρείας ΝΙΚΑΣ ΣΠΑΡΤΗ ΑΒΕΑ) µε ποσοστό συµµετοχής 100%.
Την 21 Ιουλίου 2006 πωλήθηκε η συµµετοχή ποσοστού 100% στην θυγατρική εταιρεία NIKAS USA INC έναντι συνολικού τιµήµατος € 1.000.000.
5. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.B.E.E. αποφάσισε την πώληση έκτασης τ.µ. 20.000 στην περιοχή Αγίου Στεφάνου Αττικής έναντι ποσού τουλάχιστον επτά εκατοµµυρίων οκτακοσίων
χιλιάδων Ευρώ (7.800.000). Η συγκεκριµένη έκταση αποτελεί µη λειτουργικό περιουσιακό στοιχείο της Εταιρείας.
6. Η µητρική εταιρία και οι σηµαντικότερες θυγατρικές εταιρείες που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση έχουν ελεγχθεί φορολογικά µέχρι την χρήση 2003. Η εταιρεία "ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Α.Β.Ε."
έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 2000. Τον Φεβρουάριο του 2007 ξεκίνησε ο φορολογικός έλεγχος των αποτελεσµάτων των χρήσεων 2004 και 2005 της Εταιρείας. Ο έλεγχος αυτός δεν
έχει ολοκληρωθεί µέχρι σήµερα και το πόρισµα του δεν έχει εκδοθεί.
7. Επί των παγίων στοιχείων δεν υπάρχουν εµπράγµατα ή άλλα βάρη.
8. ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση της Εταιρίας
και των θυγατρικών της.
9. Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου : Εταιρίας 419, Οµίλου 601. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος της προηγούµενης περιόδου ήταν 390
και 648 για την Εταιρεία και τον Όµιλο αντίστοιχα.
10. Ποσά πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της διαχεριστικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων του Οµίλου και της Εταιρίας στη λήξη της τρέχουσας και της
προηγούµενης χρήσης, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της µε τα συνδεδεµένα κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24 προς αυτήν µέρη, είναι ως εξής:
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
ΕΤΑΙΡΙΚΑ
i) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
ii) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών
iii) Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη
iv) Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένα µέρη

1.01 - 31.12.2006

1.01 - 31.12.2005

1.01 - 31.12.2006

1.01 - 31.12.2005

1.571.467
523.876
-

1.698.137
774.349
1.673.406
30.521

7.389.095
7.969.042
3.499.479
2.033.847

11.771.803
4.196.528
7.193.193
191.269

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Συναλλαγµατικές διαφορές

-

174

-

-

1.464.628

-

-

-

Εξοφλήσεις δανείων

(3.032.611)

(7.545.563)

(3.033.260)

(3.000.000)

Μερίσµατα πληρωθέντα

(5.260.145)

(4.855.518)

(5.260.145)

(4.855.518)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)

(6.828.127)

(12.400.907)

(8.293.405)

(7.855.518)

(2.177.672)

134.292

(2.126.189)

1.520.724

4.024.369

3.890.077

3.297.619

1.776.895

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
χρήσης (α) + (β) + (γ)
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή της χρήσης
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή της χρήσης θυγατρικής η οποία πωλήθηκε
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή της χρήσης θυγατρικής η οποία απορροφήθηκε
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στο τέλος της χρήσης

247.870

-

-

-

-

-

58.653

-

1.598.827

4.024.369

1.230.082

3.297.619
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΝΤΙΛΗΣ
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ΜΗΝΑΣ ΤΑΝΕΣ
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